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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства 

«МОТОР СІЧ» 

за 2014 рік 

 

Акціонерам  АТ "МОТОР СІЧ" 

 

Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства "МОТОР 

СІЧ" (скорочена назва - АТ "МОТОР СІЧ"; код по ЄДРПОУ - 14307794, місцезнаходження - 

69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15), що додається, яка включає баланс (звіт про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід) і звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31.12.2014 р., звіт про власний 

капітал за 2014 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні 

примітки. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – 

МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним 

для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згідно з вимогами Закону України «Про 

аудиторську діяльність», міжнародних стандартів аудиту 700 «Формулювання думки та надання 

звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 710 

«Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», інших 

міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

 



 

 2 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 

оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Облікова політика, в основному, відповідала концептуальній основі, що ґрунтується 

на застосуванні вимог МСФЗ, за винятком положень щодо спрощеного методу нарахування 

амортизації вартості основних засобів, первісна вартість яких не перевищує 2 500 грн. 

Застосування такого  методу амортизації основних засобів не передбачено вимогами МСФЗ. 

Відповідно, балансову вартість таких основних засобів, яка станом на 31.12.2014 року 

становить 72,7 млн. грн., та суму їх амортизації за 2014 рік не можна визнати такими, що 

відповідають вимогам МСФЗ. Ми не мали змоги визначити кількісні характеристики 

необхідних коригувань балансової вартості таких основних засобів станом на 31.12.2014 

року та їх амортизації за 2014 рік, тому що не змогли отримати необхідну для розрахунку 

інформацію (в тому числі, інформацію щодо дати початку експлуатації конкретних об’єктів 

таких основних засобів).   

Під час аудиту ми не отримали достатні та належні аудиторські докази щодо 

розрахунку нереалізованого прибутку по операціям між АТ “МОТОР СІЧ”, дочірніми та 

асоційованими підприємствами під час складання консолідованої фінансової звітності за 

2014 рік. Ідентифікована сума нереалізованого прибутку по внутрішньогруповим операціям, 

на яку, станом на 31.12.2014 року, треба було зменшити показники вартості активів (запасів, 

довгострокових фінансових інвестицій та основних засобів) та на яку треба було зменшити 

показники статей власного капіталу (нерозподіленого прибутку та неконтрольованої частки), 

склала близько 68 млн. грн. 

Порядок документообігу АТ "МОТОР СІЧ" не забезпечив відображення частини 

фактично здійснених витрат на придбання товарів, робіт, послуг у звітному періоді. 

Внаслідок цього мало місце завищення нерозподіленого прибутку і заниження кредиторської  

заборгованості близько 28 млн. грн. станом на 01.01.2014 р. і близько 7 млн. грн. станом на 

01.01.2015 р.  

Всупереч вимогам параграфів 17 - 18 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані 

сторони" у фінансовій звітності не розкрито інформацію про характер відносин з 

пов'язаними сторонами, а також інформацію про такі здійснені операції та залишки 

заборгованості. 

Решта відхилень від встановленого МСФЗ порядку відображення окремих 

господарських операцій у фінансовій звітності, які було виявлено під час проведення 

аудиторської перевірки, мають обмежений вплив на фінансову звітність в цілому і є 

несуттєвими. 
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Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «МОТОР СІЧ» станом на 31 

грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2014 рік, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування: приватне підприємство аудиторська фірма „Запоріжаудит. 

Податки. Право”; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13625523; місцезнаходження: 69063, м. 

Запоріжжя, провулок Тихий, будинок 8, телефон (факс): (061) 764-22-83; дата державної 

реєстрації 21.01.1994 р.; номер запису до ЄДР 1 103 145 0000 029324; свідоцтво про внесення 

до Реєстру аудиторських фірм: № 0057 від 26 січня 2001 року, термін дії Свідоцтва 

продовжено до 04.11.2015 р.  

 

Дата і номер договору на проведення аудиту: Договір № 2729/09-Д від 10 квітня 

2009 року, додаткова угода № 1 від 31 травня 2011 року до договору № 2729/09-Д від 10 

квітня 2009 року. 

 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 21 травня 2014 по 27 квітня 

2015 року. 

 

Директор ПП АФ "Запоріжаудит. Податки. Право", 

аудитор                                                                                                                               Л.Ю. Білюшова 

(сертифікат серії "А" № 000053 від 23.12.1993 р., строк дії продовжено до 23.12.2017 р. 

рішенням АПУ від 01.11.2012 р. № 260/2) 

 

аудитор                                                                                              Т.Б. Куксова 

(сертифікат № 007186 від 30.07.2014 р., строк дії до 30.07.2019 р.) 

 

Дата аудиторського звіту:  27 квітня 2015 року.  


